




Qual a importância do tema na atenção básica?

▪ Método diagnóstico de fácil execução cuja interpretação básica inicial 
pode salvar uma vida;

▪Não importa realizar o exame apenas, mas sim identificar alguns 
fenômenos objetivos que nos leva a ganhar tempo no diagnóstico;

▪ Conhecimento fundamental para todo profissional de saúde, 
principalmente em emergência;

▪ Técnicas de monitorização eletrocardiográfica passaram a ser rotina. 



Sistema excito-condutor 



O que é o eletrocardiograma?



O que representa os registros?

▪ Onda P

▪ Intervalo PR

▪ Complexo QRS

▪ Segmento ST

▪ Onda T



Diferença entre o registro da atividade elétrica e o 
ciclo cardíaco 



Derivações  

▪ Periféricas (eixo frontal):

▪ D1, D2, D3, aVR, aVL e aVF

▪ Precordiais (eixo horizontal):

▪ V1, V2, V3, V4, V5 e V6



Ritmo Sinusal 

• O que é?

• Como identificar: Onda P positiva em D1, D2, D3 e aVF

• Onda P sempre seguida de complexo QRS

• Intervalo PR > 0,12” 



Ritmo Sinusal 



Arritmia Cardíaca 

▪ Quando o ritmo não é sinusal ou a frequência encontra-se muito baixa (< 50 
bat./min.) = bradicardia ou muito alta (> 100 bat./min.) = taquicardia

Tipos: 

▪ Supra-ventriculares (onda P diferente ou ausente com complexo QRS 
semelhante ao padrão normal), ex.: extra-sístoles, taquicardia supra-
ventricular e fibrilação atrial.

▪ Ventriculares (onda P ausente e complexo QRS bem diferente do padrão 
normal na mesma derivação), ex.: extra-sístoles, taquicardia ventricular e 
fibrilação ventricular (forma de parada cardíaca).



Extra-Sistoles Supra-ventriculares 



Extra-Sistoles Ventriculares  



Fibrilação Atrial 



Taquicardia Supraventricular  



Arritmia Cardíaca 



Síndrome Coronariana Aguda 

• Isquemia:

Sub-endocárdica (ondas T apiculadas e simétricas)

Sub-epicárdica (ondas T invertidas em relação ao QRS

▪ Corrente de lesão:

Sub-endocárdica (infra-desnivelamento do segmento ST

Sub-epicárdica (supra-desnivelamento do segmento ST

▪ Infarto antigo do miocárdio:

Aparecimento de onda Q 



Síndrome Coronariana Aguda 

Corrente de lesão:

Sub-endocárdica (infra-desnivelamento do segmento ST

Sub-epicárdica (supra-desnivelamento do segmento ST



Síndrome Coronariana Aguda 



Sobrecargas Ventriculares
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Bloqueios

1º Grau

2º Grau

3º Grau

Sinos 
Atriais



Bloqueios

1º Grau

2º Grau
▪ Mobitz tipo I

• Mobitz tipo II

3º Grau
▪ Bloqueio A-V 

total – BAVT)

Atrio
Ventricular



Bloqueios

Direito

Esquerdo
▪ Antero-superior

▪ Postero-inferior

De 
ramo



Resumo

▪ Saber identificar o ritmo sinusal;

▪ Calcular  a frequência cardíaca pelo eletrocardiograma;

▪ Diferenciar uma extra-sístole supra-ventricular de uma ventricular;

▪ Reconhecer a fibrilação atrial;

▪ Identificar um infra-desnivelamento ou supra-desnivelamento do 
segmento S-T.





OBRIGADO!




